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PONDELOK /4.1./   † Miroslav Bocko (výročná) 

UTOROK /5.1./    † Magdaléna a Florián Horníkovci 
STREDA /6.1./prikáz. sviatok 
Zjavenia Pána–Troch kráľov  

  

  za farníkov (svätená voda od 6.1. v predsieni kostola) 

ŠTVRTOK /7.1./  † Juraj, Dominik a Ľudmila Kurišovci  
PIATOK /8.1./   na poďakovanie a Božie požehnanie pre Adrianu 
SOBOTA /9.1/  † Dana Mastišová (výročná) 

NEDEĽA /10.1./ Krst Pána   za farníkov (koniec vianočného obdobia, výzdoba do 2.2)  

PONDELOK /11.1./  
 

 † Mária Rusková (výročná) 

UTOROK /12.1./   
   

     za obrátenie rodiny 

STREDA /13.1./  † Ján a Magdaléna Praženicovci 

ŠTVRTOK /14.1./  † Žofia a Rudolf Saniga 

PIATOK /15.1./   † Peter, Pavol a Alojzia 

SOBOTA /16.1/  † Emil, Žofia, Mária a Anna Macíkovci 

NEDEĽA /17.1./ 2. nedeľa cezročná 
 za  za farníkov 

PONDELOK /18.1./   † Pavel Kurilla  

UTOROK /19.1./    † Amália, Jozef, Emil a Milan 

STREDA /20.1./  † František a Margita Baštigálovci a zosn. rodičia 

ŠTVRTOK /21.1./  † Ján a Margita Korčekovci  

PIATOK /22.1./   † Magdaléna, Štefan, Mária a Róbert  

SOBOTA /23.1/  † Anastázia Zrubáková (výročná) 

NEDEĽA /24.1./ 3. nedeľa cezročná   za farníkov (Nedeľa Božieho slova)  

    

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, 
ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 
77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť                      
1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach od 1. januára až do 24. januára 
2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali 
na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú 
trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. 

Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich.                    
Sv. omše budú slúžené na zverejnené úmysly. I naďalej platí dišpenz od povinnej účasti 
na sv. omšiach v nedeľu a v prikázané sviatky.  

Kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť výnimku v takom 
zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny 
podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. 

Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, s maximálnym počtom 6 účastníkov                 
a podmienené dodržaním hygienických opatrení. 

Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné 
podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. 

V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné 
sviatosti zomierajúcemu. 

http://www.farnostliptovskerevuce.sk/
https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18962/1
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf
https://www.minv.sk/swift_data/source/verejna_sprava/vestnik_vlady_sr_2020/ciastka_38_2020.pdf

